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Lees meer

We zijn alweer halverwege ons jubileumjaar. Wat vliegt de tijd!  

Een goed moment om terug te blikken op hoe we ons 

100-jarig bestaan vieren. Én om vooruit te kijken.

Een hoogtepunt vond ik het uitstapje naar Ouwehands 

Dierenpark met de winnaars van onze jubileumpuzzel. 

Heerlijk om hen zo te zien genieten, het was net een 

schoolreisje. Goed om uitgebreid met huurders te praten 

over wat hen bezighoudt, zeiden onze medewerkers. 

Dat bijpraten blijven we trouwens doen: we gaan op de koffie 

bij bewoners die net als wij een jubileum vieren (zie pag. 18). 

Ook op ons Open Huis van zaterdag 21 september kijk ik met 

plezier terug. Veel huurders namen de moeite om een kijkje 

te nemen bij ons achter de schermen. Bedankt allemaal! 

Vooral het Pop-Up museum over honderd jaar GroenWest 

bleek een succes. Er is veel veranderd, behalve onze missie: 

onze huurders een stevige thuisbasis bieden in een prettige 

buurt. Het museum nog niet gezien? Dat kan nog tijdens de 

bingoavonden die we gaan organiseren (zie pag. 19).

Ik hoop dat de meesten van u het duurzame cadeau dat 

we uitdeelden al hebben ontvangen. Twee ledlampen  

die mooi, warm licht geven.

En dan maakten we dit jaar ook nog een grote sprong in 

klanttevredenheid. We deden er alles aan om te zorgen  

dat u tevreden over ons bent. Dat beloonde u met een 7,7.  

Daar zijn we blij mee! Ik wens u heel fijne feestdagen en 

alvast een gelukkig nieuwjaar.

Hartelijke groet, 

Karin Verdooren

Directeur-bestuurder GroenWest

Even bijpraten

Colofon
Teksen & interviews:  Annemarie van Dijk
Fotografie:   Rianne den Balvert
 Vormgeving en realisatie: De Vormgevers - Harmelen

Thuis in ’t Groene Hart is een uitgave van GroenWest  
en verschijnt twee keer per jaar. 

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. U kunt  
geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze uitgave.
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Dakvervanging

Zonnepanelen plaatsen

Planmatig onderhoud

Groot onderhoud

Nieuwe badkamer

Ander toilet

Moderne keuken

Plafonds vervangen

Mechanische afzuiging aanbrengen

Plaatselijk herstel van voegwerk

Schilderen

Plaatselijke herstel van kozijnen/ramen

Nieuwe kozijnen

Dit doen we 
eens in de 
7 jaar*

aan de buitenkant van de woning 

aan de binnen- én buitenkant van de woning 

Dit doen we 
eens in de 
40 jaar*

16



t h u i s  |    3

Jubileum

Wie jarig is
trakteert!

GroenWest-medewerkers reden 

met hovenier Van Ginkel naar tuinen 

die wel een opknapbeurt konden 

gebruiken. De bus stopte bij de tuinen 

van stapelwoningen in Mijdrecht en 

Woerden. Samen met de gemeente 

en huurders gingen we hard aan 

de slag. Tijdens het tuinieren was er 

koffie met lekkers en werd uitgebreid 

bijgekletst. Het resultaat na drie 

gezellige dagen bikkelen: tuinen die er 

weer aantrekkelijk uitzien. De bewoners 

waren blij met dit duwtje in de rug voor 

tuinonderhoud.

Tuinklusbus in actie

En daarom geven we u extra 

aandacht tijdens dit jubileumjaar. 

In november gingen we bij al onze 

huurders langs om een cadeau te 

brengen: twee ledlampen die mooi, 

warm licht geven. Zo’n lamp gaat 

minimaal tien jaar mee en bespaart 

u energie. Bedankt voor alle leuke 

reacties op ons cadeau! 

Was u niet thuis toen onze 

medewerkers aanbelden? Met het 

niet-thuis kaartje dat u in de bus 

kreeg, kunt u het cadeau ophalen 

op het kantoor van GroenWest, 

Oslolaan 2.

Zo’n lamp  
gaat minimaal  
tien jaar mee

Snoeien, struiken 

verplanten, knippen: 

onze Tuinklusbus kwam 

op 11, 12 en 14 november 

volop in actie. 
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Welkom in 
Jayden's 

jungle-droomslaapkamer!   

Jubileum

Na onze oproep kwamen er veel 

prachtige tekeningen binnen. De 

mooiste mochten meedingen naar de 

hoofdprijs. Tijdens ons Open Huis op 

zaterdag 21 september koos onze

jury het winnende ontwerp: de stoere 

jungle-droomslaapkamer van Jayden.

Op 30 oktober kwamen Gerard Hol en 

Geberta Epskamp bij Jayden thuis om 

zijn kamer te veranderen in een jungle. 

Samen met onze partners Weijman 

en Aiso pakten ze de slaapkamer van 

top tot teen aan. Van de vloer tot de 

gordijnen. Op de muren kwam groene

verf en junglebehang. Ook kreeg 

Jayden een nieuw bed met dekbed en 

een prachtig bureautje. En natuurlijk 

mochten de wilde dieren niet 

ontbreken. Boven zijn bed hangen nu

een net-echte slang en aap.

"Ik had Jayden niet verteld dat het 

die dag ging gebeuren", vertelt zijn 

moeder Rachel. "Het was dus een grote 

verrassing voor hem. Het resultaat is 

ook echt fantastisch. Hij had een

simpele witte kamer en moet je nu zien! 

Jayden was door het dolle heen. Hij trok 

’s middags al zijn pyjama aan om in bed 

te kunnen gaan liggen. Zo graag wilde 

hij in de jungle slapen!"      

Wie maakt het mooiste ontwerp voor een droomslaapkamer? Dat vroegen we in 

ons vorige bewonersblad. Jayden Sprenkels (6) uit Montfoort werd de winnaar. 

GroenWest toverde zijn slaapkamer om tot een echte jungle.
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Huurder in het zonnetje

"Iedereen woont  
op zichzelf,  
maar je deelt  
ook gezelligheid
met elkaar"  

" Ik voelde me hier   
meteen thuis"

Een soort studentenhuis voor 

ouderen. Zo noemt Marion Fontijn (61)  

het Thuishuis aan de Prins 

Mauritssingel in Woerden. Sinds een  

paar maanden woont ze er. Ze heeft 

haar eigen tuintje en woon-, slaap- 

en badkamer. Daarnaast deelt ze 

een grote woonkamer, keuken en 

wasruimte met vijf andere bewoners. 

“Iedereen woont op zichzelf, maar je 

deelt ook gezelligheid met elkaar.”

Marion was eenzaam in haar vorige  

appartement, vertelt ze. “Er woonden  

vooral werkende mensen. Toen ik 

hoorde over het Thuishuis-project, 

leek me dat wel wat. En hoera, 

in april kwam er een plekje vrij.” 

Het klikte meteen met de andere 

bewoners. “Vanaf de eerste keer 

dat ik er binnenstapte, voelde ik me 

welkom en thuis. Als ik iets op mijn 

hart heb, kan ik het kwijt aan de 

anderen. Regelmatig eten we  

samen en drinken we koffie. 

Hartstikke gezellig.” 

Perfect
Marion had maar kort de tijd om 

te verhuizen. En ze moest ook 

veel spullen wegdoen omdat ze 

minder ruimte kreeg. Marion is 

hét voorbeeld van een perfect 

vertrekkende huurder, vindt 

verhuurmakelaar Charlene Dick. 

“Terwijl ze druk was met het mooi 

maken van haar nieuwe huis, wilde 

ze ook haar oude woning keurig 

achterlaten. Zo maak ik het niet vaak 

mee. Daarom verdient Marion een 

bloemetje.”

Meer informatie  
www.thuishuiswoerden.nl/thuishuis

Ze was druk met haar 

nieuwe huis. Toch 

deed Marion Fontijn 

er alles aan om haar 

oude woning perfect 

achter te laten. 

Daarom verdient ze 

een bloemetje, vindt 

verhuurmakelaar 

Charlene Dick.



Even bijpraten

Een tijdelijk    
thuisgevoel 
Hun huis werd grondig 

verbouwd. Best heftig als je 

31 weken zwanger bent, zoals 

Christella Pronk. Daarom 

logeerden zij en haar man 

Robert twee weken in een 

logeerwoning. "Je eigen huis 

voelt natuurlijk het beste, maar 

dit is een prima oplossing", 

zegt Robert. "Het huis is warm, 

schoon en van alle  

gemakken voorzien." 

"Vaak nemen huurders zelf 
plantjes en schilderijtjes mee 
om hun tijdelijke onderdak 
een thuisgevoel te geven" 
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Ook naar een logeerwoning?
Het meeste groot onderhoud vindt plaats terwijl de 

huurders gewoon thuis blijven wonen. Als oplossing 

plaatsen wij dan een douche-unit, wc-cabine of een 

verrijdbaar keukenblok. Maar soms is de overlast erg 

groot en kunnen mensen niet thuis blijven. Als de vloer 

van hun woning geïsoleerd wordt bijvoorbeeld. 

Of als ze ziek zijn, of oud en kwetsbaar. Speciaal voor 

hen is er de logeerwoning. 

Voor wie is die nodig? 

Om daar achter te komen, gaat projectconsulent Karin 

Cramer vóór het onderhoud bij de mensen langs. 

"Samen met de aannemer inspecteer ik de woning. 

Ook maak ik een praatje met de huurders. Soms blijkt 

daaruit dat het beter is dat ze tijdens de werkzaamheden 

naar een logeerwoning gaan. In overleg met de 

projectleider van GroenWest regel ik dan een leegstaand 

huis in de buurt. Samen met Ahmed El Jerari van het 

bedrijf Aiso uit Nieuwegein maak ik een inventarislijst: 

hoeveel bedden en andere meubels zijn er in de 

logeerwoning nodig? Aiso regelt daarna de inrichting. 

Die is heel compleet, hoor ik altijd terug. Vaak nemen 

huurders zelf plantjes en schilderijtjes mee om hun 

tijdelijke onderdak een thuisgevoel te geven. Het bevalt 

hen meestal prima om daar te wonen. En daarna vinden 

ze het heerlijk om weer terug te gaan naar hun eigen, 

opgeknapte woning."

t h u i s  |    7
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Begin november begon de bouw van zestien appartementen aan  

de Futenlaan in Vinkeveen. De wethouder, de aannemer en  

Karin Verdooren sloegen de eerste symbolische paal in de grond. 

Toekomstige bewoners en omwonenden waren erbij  

en maakten er een feestje van.

Er is veel behoefte aan nieuwe, 

betaalbare woningen. Daarom 

besloot GroenWest deze sociale 

huurappartementen te bouwen 

in Vinkeveen. Alle appartementen 

komen in één kleine woontoren. 

Ze zijn levensloopbestendig, dus 

ook geschikt voor senioren en 

voor wie later zorg aan huis nodig 

heeft. Het gebouw wordt drie 

woonlagen hoog en krijgt een  

lift. Het worden energiezuinige,  

gasloze appartementen.  

Een groot gedeelte van de  

energie komt uit zonnepanelen.  

Doordat de kant-en-klare 

bouwdelen op de bouwplaats 

worden gemonteerd, is de 

bouw sneller klaar dan 

gewoonlijk. 

Feestelijke start voor 

GroenWest bouwt

nieuwbouw
in Vinkeveen

GroenWest bouwt volop! 
•  Leeuwesteyn 4A; 

 21 woningen opgeleverd

•  Leeuwesteyn 12A; 

- 12 december informatieavond 

- Bouw start binnenkort

•  Wijk Achter ’t Spoor; 

 14 woningen opgeleverd

•  Haarzicht; 

 28 woningen opgeleverd
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Innovatiechallenge

Hoe maak je de buurt op een vernieuwende manier een fijnere plek om  

te wonen? Aan deze ‘Innovatiechallenge’ deed GroenWest graag mee.  

En hoera, we wonnen de tweede prijs!

Een jaar geleden liep het niet zo 

lekker in de Mauritshof in Harmelen. 

De bewoners waren ontevreden 

en niet erg positief over elkaar. 

Woonconsulent Maddy Bos:  

"We wilden graag dat ze er weer 

met plezier zouden wonen. Daarom 

leek het ons goed als ze zelf met 

oplossingen kwamen. We richtten  

een leegstaande woning in het 

complex in als woonkamer. Dat 

was een handige plek om elkaar te 

ontmoeten. Ook organiseerden we 

een bijeenkomst waar bewoners  

hun ideeën konden bespreken." 

Trappenhuis schilderen
Met een aantal ideeën gingen de 

bewoners met elkaar aan de slag. Zo 

schilderden ze samen het trappenhuis. 

Maddy: "Dat was gezellig. Ze kregen 

er energie van en leerden elkaar beter 

kennen. Nu hebben ze meer contact 

met elkaar. In de Pop-Up woonkamer 

maken ze onderling graag een praatje." 

Kleine stapjes
Met dit project deed GroenWest 

mee aan de Innovatiechallenge van 

Aedes, de landelijke vereniging voor 

woningcorporaties."We werden 

tweede", zegt Maddy. "Volgens de 

jury was het goed dat we mee gingen 

in de ideeën van de bewoners. We 

maakten kleine stapjes die voor grote 

resultaten zorgden."

GroenWest gaat met deze aanpak in 

meer wooncomplexen aan de slag, 

overal weer op een andere manier.

"Buren hebben  
nu meer contact 

met elkaar"

Pop-Up woonkamer   
wint tweede prijs 

Tips?
Heeft u samen met uw buren ook 

ideeën voor uw buurt? Laat het 

ons weten en stuur een mail naar 

bewonersblad@groenwest.nl. 

Misschien kan GroenWest u  

hierbij helpen.
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Prikbord

Een dagje met GroenWest naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Dat was de prijs voor de twintig winnaars van de 
jubileumpuzzel in onze voorjaarseditie. Op 16 augustus was het zover. Het werd een gezellige dag waarop huurders 
en medewerkers elkaar beter leerden kennen. Han Streng uit Montfoort maakte er een prachtig gedicht op.

GroenWest 100 jaar, een dagje op pad

Met elkaar op pad,
dat is nog al wat.

Eerst even een puzzel maken,
dan deed je goede zaken.

20 Inzenders met partner mochten mee,
leve GroenWest hoezee.

De dierentuin in Rhenen was het doel,
eenieder ging mee met een goed gevoel.

Eerst werden we in Woerden onthaald  
met koffie en gebak,
iedereen voelde zich op zijn gemak.

Voor het vertrek kreeg ook iedereen een  
overlevingspakket mee,
dus alweer voor GroenWest een hoezee.

Om 11.00 uur kwamen we in Rhenen aan,
met koffie en koek was eenieder voldaan.

De groep werd in drieën gesplitst,
dat was snel gefikst.

Met een gids het park in, 
veel informatie vanaf het begin.

Bij de panda's waren er veel mensen op de been,
maar van die dieren zag je er geen een.

Het berenbos met beren en wolven was interessant, 
wat was daar toch aan de hand?

De wolven vielen een beer aan, maar konden  
het niet winnen dus zijn ze weggegaan.

De lunch was om kwart over een,
dus snel weer daarheen.

Heerlijk belegde broodjes vielen ons ten deel,
twee waren er voor de meesten te veel.

Op het plein met zijn allen op de gevoelige plaat,
ben benieuwd hoe eenieder erop staat.

Na de foto nog even zelf het park in,
de meesten hadden het zo wel naar hun zin.

Nogmaals bij de panda's gekeken,
die waren inmiddels naar buiten uitgeweken.

Om 16.00 uur stond de borrel klaar,
en ook de bitterballen waren lekker en gaar.

Er kwam een tijd van komen en van gaan,
weer naar Woerden heel voldaan.

In de bus werd er nog gezongen
'GroenWest bedankt', zong men uit volle borst mee,
een luide driewerf voor GroenWest hoezee. 

Sander had alles goed in de hand,
GroenWest namens ons allen bedankt.

Han Streng, Montfoort

Deel uw verhaal!
Ook iets leuks of bijzonders meegemaakt? Of wilt u een 

speciaal iemand in het zonnetje zetten? Mail uw verhaal 

naar bewonersblad@groenwest.nl en wie weet staat uw 

bijdrage in het volgende bewonersblad op het prikbord.
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100-jarig jubileum

Open Huis

Open Huis

Droomslaapkamer

GroenWest 
Doet!

Babbelbus

Samen eropuit

GroenWest 
Jubileum 2019 
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Even bijpraten

"Geweldig dat u allemaal bent 

gekomen", zo opent Jet Roosch, 

manager Kernen en Buurten, de 

middag. Het is woensdag 16 oktober, 

16.00 uur. Locatie: MeetINoffice De 

Kas in Woerden. "Vandaag draait alles 

om u – huurders die zich inzetten 

voor GroenWest en de bewoners in 

de complexen. En natuurlijk vieren 

we ook ons 100-jarig jubileum. Bekijk 

zeker even ons Pop-Up museum over 

honderd jaar sociale woningbouw dat 

hier in de zaal staat. Het thema van 

deze bijeenkomst is duurzaamheid. 

Daarom kozen we voor deze plek:  

De Kas is dit jaar verkozen tot het 

meest duurzame bedrijf van Woerden."

Ogen en oren
Er zijn ruim honderd mensen 

aanwezig: betrokken huurders, 

leden van bewonerscommissies, 

Huurdersvereniging Weidelanden en 

medewerkers van GroenWest. Terwijl 

iedereen een glaasje champagne krijgt,  

neemt directeur Karin Verdooren het 

woord. "Ik wil alle betrokken huurders 

bedanken voor hun inzet. U bent onze  

ogen en oren in de wijk. Zonder u als 

ambassadeurs kunnen we het niet. 

Samen werken we aan een stevige 

thuisbasis voor onze huurders. Verder  

gaf u aan hoe we onze service konden  

verbeteren. Dit jaar maakten we een  

grote sprong vooruit in de klant-

tevredenheid. Op dit alles wil ik toosten!"

Badhuis
Gastspreker Thierry Farla houdt een 

geestig praatje over honderd jaar 

duurzaamheid. Van het badhuis – ‘de 

eerste vorm van duurzaamheid’ – tot de  

waterbesparende douchekop. En van de  

autoloze zondag tot vliegschaamte. 

Daarna is het woord aan Bernard 

van Dam, procesleider vastgoed 

en onderhoud. Hij legt uit hoe 

GroenWest de complexen duurzamer 

maakt, via onder andere isolatie en 

zonnepanelen. "Die energie besparing 

is goed voor onze portemonnee én  

de woning wordt gezonder." 

Er waren bubbels, bitterballen, interessante 

sprekers en een heerlijk diner. De jaarlijkse 

huurdersbetrokkenheidavond was weer een warm 

bad voor huurders die zich met hart en ziel inzetten 

voor huurders van GroenWest.

Toosten  
op GroenWest
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Prachtig uitzicht
Tijdens de borrel kletst iedereen 

gezellig bij en gaan er lekkere vegan 

bitterballen rond. Om 18.00 uur 

vertrekt iedereen naar de bovenste 

verdieping voor het Streetfood diner. 

De sfeervolle eetruimte met rondom 

glas geeft een prachtig uitzicht op het 

historische centrum van Woerden. 

Rond 20.00 uur vertrekken de gasten 

naar huis. Huurder Cor Spierenburg 

vond het een geweldige bijeenkomst, 

zegt hij. "Het wordt elk jaar leuker.  

Ik heb veel opgestoken. Altijd fijn  

om meer huurders te ontmoeten.  

En om ideeën uit te wisselen met 

andere bewonerscommissies."

"Samen met u 
werken we aan een 
stevige thuisbasis 

voor onze huurders"
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HV Weidelanden

"Laatst kregen we een klacht van 

omwonenden van een supermarkt. 

Ze werden steeds wakker door 

vrachtwagens die de supermarkt  

‘s nachts bevoorraadden.  

Door contact op te nemen met 

GroenWest regelden we dat deze 

vrachtwagens niet meer vóór  

zeven uur ‘s ochtends komen. 

"Het is zomaar een voorbeeld 

van hoe Huurdersvereniging 

Weidelandenvoor u als huurder kan 

bemiddelen. Secretaris Aad Kruys: 

"We horen graag van de huurders 

wat er speelt in hun buurt en wat ze 

belangrijk vinden. Zo kunnen wij ons 

werk nog beter doen."

Op de hoogte
Het bestuur van HV Weidelanden 

overlegt over alle belangrijke 

ontwikkelingen met de directie van 

GroenWest en de gemeenten. Kruys: 

"Bij renovatieplannen worden wij

bijvoorbeeld als eerste ingelicht. 

Zo kunnen we onze huurders op de 

hoogte houden van alles waarmee 

ze te maken krijgen. Verder staan 

huurverhoging, onderhoud en

servicekosten van de woning 

regelmatig op de agenda."  

De huurdersvereniging houdt

bewonersavonden in de vier 

gemeenten van GroenWest: 

Woerden, de Ronde Venen,

Montfoort en Utrecht. "Die avonden 

worden altijd goed bezocht."

Samen sta je sterk
HV Weidelanden was ook aanwezig 

tijdens het Open Huis van 

GroenWest op 21 september.

"We lieten foto’s zien van alles 

waarbij we betrokken zijn: 

werkgroepen, huurdersavonden

en nieuwe bouwcomplexen. 

Bezoekers waren heel enthousiast."

Hoe meer huurders er lid zijn, hoe 

beter we samen een vuist kunnen 

maken, zegt Kruys. "En hoe sterker 

we staan naar gemeenten toe.  

Als lid kun je meepraten in een van 

de vierwerkgroepen: leefbaarheid, 

duurzaamheid, wonen en zorg, en 

communicatie. We zoeken trouwens 

nog een nieuwe penningmeester. 

Dus als iemand interesse heeft?"

Lid worden? 

Dat kan voor € 6,- per jaar. Geef u 

op via www.hv-weidelanden.nl.

"Bezoekers 
waren heel 
enthousiast" 

Huurdersvereniging 

Weidelanden komt 

op voor de belangen 

van huurders. 

"Hoe meer leden, hoe 

beter we ons werk 

kunnen doen", zegt 

secretaris Aad Kruys.

Samen een  
vuist maken
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De werkdag van...
Richelle ’t Hoen (25)  
van het Klant Contact Centrum (KCC) 

Elke dag komen er zo’n  

30 mails, 350 telefoontjes  

en verschillende chats  

met vragen van huurders 

binnen bij ons KCC.  

Hoe ziet Richelle’s  

werkdag eruit?

8:30

Even kijken wat voor vragen huurders 

ons hebben gemaild. Eentje heeft 

reuzespoed, zie ik: door verstopping 

van de keukenafvoer staat bij iemand de  

vloer blank. Ik bel meteen de huurder, 

leef mee met de chaos in haar keuken en  

beloof dat ik een aannemer eropaf stuur.

 

10:55

Er belt een man over zijn account  

bij WoningNet. Hij weet zijn  

inloggegevens niet meer. "Ik verbind  

u door met WoningNet, daar kunnen 

ze u verder helpen", vertel ik de man.

11:40
Tijdens mijn baliedienst komt een 

huurster binnen. "Mijn deur klemt", 

zegt ze. Ik zet haar met een kopje 

koffie in een stoel en bel de aannemer. 

Die komt de volgende dag al langs, 

zegt hij. De vrouw is blij. We kletsen 

nog wat over hoe prettig ze woont in 

haar straat.

14:05

Via Facebook krijg ik een chatbericht. 

De schrijver klaagt over zijn buren die 

steeds ’s avonds laat de wasmachine 

draaien. Door de herrie kan hij niet 

slapen. Ik schakel de woonconsulent 

in die gaat bemiddelen. "We zijn 

ermee bezig hoor", chat ik terug.

15:45
Ik bel een vrouw die ik onlangs  

in paniek aan de telefoon had.  

Even checken hoe het met haar gaat. 

Ze ging een woning bezichtigen maar 

had de papieren met de bevestiging 

van haar scheiding nog niet. Die móest 

ze hebben om het huis te kunnen  

krijgen. Gelukkig kreeg ik haar rustig 

en kon ik advies geven. Nu klinkt ze 

heel blij, want de woning is voor haar! 

17:00
Geen werkdag is hetzelfde, bedenk 

ik als ik naar huis ga. Fijn om huurders 

verder te kunnen helpen. Samen met 

mijn gezellige collega’s maakt dat mijn 

werk erg leuk.

"Ik verbind u door 
met WoningNet, 
daar kunnen ze u 

verder helpen"

Werkdag van...
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Onderhoud   
voor uw huis

Groot & planmatig onderhoud

Dakvervanging

Zonnepanelen plaatsen

Planmatig onderhoud

Groot onderhoud

Nieuwe badkamer

Ander toilet

Moderne keuken

Plafonds vervangen

Mechanische afzuiging aanbrengen

Plaatselijk herstel van voegwerk

Schilderen

Plaatselijke herstel van kozijnen/ramen

Nieuwe kozijnen

Dit doen we 
eens in de 
7 jaar*

aan de buitenkant van de woning 

aan de binnen- én buitenkant van de woning 

Dit doen we 
eens in de 
40 jaar*

Van het schilderen van de buitenkant 

tot het plaatsen van een nieuwe vloer 

of badkamer. Om te zorgen dat u 

prettig woont, maken wij uw woning 

netjes en klaar voor de toekomst. 

*Afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte materialen kan er van deze periode afgeweken worden door het onderhoud eerder of later aan te pakken. 
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Dakvervanging

Zonnepanelen plaatsen

Planmatig onderhoud

Groot onderhoud

Nieuwe badkamer

Ander toilet

Moderne keuken

Plafonds vervangen

Mechanische afzuiging aanbrengen

Plaatselijk herstel van voegwerk

Schilderen

Plaatselijke herstel van kozijnen/ramen

Nieuwe kozijnen

Dit doen we 
eens in de 
7 jaar*

aan de buitenkant van de woning 

aan de binnen- én buitenkant van de woning 

Dit doen we 
eens in de 
40 jaar*

Verbouwen
GroenWest zorgt ervoor dat uw 

woning wordt onderhouden. 

Ieder jaar plannen we woningen 

in die we aanpakken. Uiteraard 

krijgt u ruim op tijd te horen 

of het gaat om planmatig 

onderhoud of groot onderhoud. 

Bij groot onderhoud verbeteren 

we uw woning, zodat deze 

weer voldoet aan de huidige 

tijd. Voorbeelden van mogelijke 

ingrepen ziet u in de afbeelding 

bij groot onderhoud. Uiteraard 

geven we bij onderhoud door 

wat de planning is en wat we van 

u verwachten. Verder laten we 

weten wie binnen GroenWest 

de procesleider is en welke 

ketenpartner het werk gaat 

uitvoeren.
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Korte berichten

Kerstpuzzel
Vul de antwoorden op de vragen hieronder in de puzzel in. 
Als u alle antwoorden goed heeft ingevuld, leest u in de roze, 
verticale kolom de juiste oplossing. Stuur uw antwoord voor  
20 januari 2020 naar bewonersblad@groenwest.nl en wie 
weet gaat u met ons iets gezelligs doen. Vergeet niet uw 
naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Tip: de  
meeste antwoorden zijn in het bewonersblad te vinden.  

Vragen
1.  Wie heeft de droomslaapkamer gewonnen?
2.  Wie heeft mevrouw Fontijn in het zonnetje gezet?
3.  Wat kwam op 11, 12 en 14 november in actie?
4.  Waar wordt de bingoavond gehouden?
5.  Wat was het bijzondere cadeau dat elke huurder kreeg?
6.  Waar kunt u wonen als de overlast van het groot 
 onderhoud erg groot is?
7.  Hoe heet de woningcorporatie?
8.  In welke straat staat ons kantoor?
9.  Wat is de voornaam van de gastspreker van de 
 huurdersbetrokkenheidavond?
10. In welke maand start de bingoavond?
11.  Koffie met een … erbij 
12. Wat hang je op als het feest is?
13.  Uit welke plaats komt meneer Streng die het gedicht heeft 

geschreven?
14. Wie vertelt haar werkdag?
15. Wat vindt plaats terwijl de huurders naar een 
 logeerwoning gaan?

Antwoorden

Medewerkers van GroenWest zijn uitgesloten van deelname. 

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

GroenWest bouwt bijna 80 nieuwe huurwoningen in 

Leeuwesteyn (Leidsche Rijn). Inmiddels zijn er 21 woningen 

klaar. De eerste bewoners trokken er onlangs in. Onder 

hen de familie Hussein, bij wie directeur Karin Verdooren 

begin november op bezoek ging. Dat deed ze samen met 

wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht.  

“We spraken over wat een huis voor hen een thuis maakt  

en wat prettig wonen voor hen betekent”, vertelt 

Karin Verdooren. Ontzettend leuk om op deze manier 

verwelkomd te worden in de wijk, vond de familie Hussein. 

De overige bewoners van de 21 woningen kregen een 

welkomstcadeautje van GroenWest.

Welkom in het 
nieuwe huis 

Kopje koffie
Dit jaar vieren wij ons jubileum, maar we zijn niet de 

enige. Zo’n 25 huurders huren al vijftig of zestig jaar  

bij ons. Dat is wel een felicitatie waard! Daarom gaan 

wij bij hen op de koffie. Een mooie gelegenheid om 

bij te praten en om te horen wat onze huurders zoal 

bezighoudt. En drinkt u geen koffie? Een kopje thee 

of glaasje fris kan natuurlijk ook. 
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Als het gaat om het dagelijks 

onderhoud aan onze woningen, 

werken we samen met veel 

verschillende bedrijven. De 

medewerkers daarvan hebben we 

vaak aan de telefoon. Maar het werkt 

nog makkelijker samen als je elkaar 

beter leert kennen. Zo wordt u 

sneller en beter geholpen. Daarom 

organiseerden we in september een 

gezellige dag samen met Breman, 

Coen Hagedoorn Bouwgroep, 

Weijman Vastgoedonderhoud, Van der 

Velde technisch beheer, Solarteam en 

dakspecialist Consolidated. Goed om 

eens de gezichten áchter de namen te 

zien, vond iedereen. 

Wilt u direct op de hoogte zijn van 

nieuwtjes en huurdersinformatie? 

Dan kunt u zich inschrijven 

voor onze e-mail nieuwsbrief. 

U ontvangt dan regelmatig 

nieuws over bijvoorbeeld 

onze nieuwbouwplannen en 

WoningNet. Ook krijgt u in de 

nieuwsbrief uitleg over gewijzigde 

huurregels en over hoe u allerlei 

zaken met ons regelt. Zorg dat u 

geen informatie mist en meld u 

aan voor de e-mail nieuwsbrief op 

www.groenwest.nl/nieuwsbrief. 

Altijd gezellig: een bingoavond.  

Ter ere van ons jubileum 

organiseren we er de komende 

tijd een paar. Tijdens zo’n avond 

ontmoet u medewerkers van 

GroenWest en andere huurders. 

En natuurlijk zijn er leuke prijzen 

te winnen. Ook zal het Pop-Up 

museum over honderd jaar 

GroenWest te zien zijn. We 

houden u op de hoogte van de 

data en locaties. Dat doen we op 

de website, via een flyer op uw 

deurmat en op de prikborden in  

de complexen.

Het gezicht   
áchter de naam 

E-mail 
nieuwsbrief

Bingooo!

Hennep
Hennepteelt is een probleem 

dat steeds vaker voorkomt in 

huurwoningen, tuinen, bergingen, 

garages en schuren. Het kweken 

van hennep (‘wiet’) is illegaal en 

dus strafbaar. Daarnaast is het 

gevaarlijk en daarom beëindigen 

wij altijd het huurcontract. 

Samen met de gemeente, politie, 

brandweer, andere corporaties 

en het Openbaar Ministerie treedt 

GroenWest op ten aanzien van 

hennepkwekerijen in woningen 

en woonwijken. Vermoedt u een 

hennepkwekerij in uw buurt? Laat 

het ons weten. Ga voor meer 

informatie naar 

www.groenwest.nl/hennep.



Jubileumkalender
Eerste helft Tweede helft

September  
Knutselwedstrijd 
Basisschoolkinderen tekenden  
en knutselden hun droom-
slaapkamer. Op 21 september 
werd tijdens het Open Huis de 
winnaar bekend gemaakt.
Jayden (6) was erg blij: “Straks 
slaap ik echt in de jungle.” 

Vanaf juni  
Ontdek het Groene Hart 
op de fiets  
We nodigden huurders uit 
om te gaan fietsen door het 
prachtige Groene Hart en 
trakteerden op een ijsje. “We 
hebben met de kleinkinderen 
heerlijk gesmuld van het 
ijsje”, aldus een huurder uit 
Vinkeveen.

Maart  
GroenWest steekt de  
handen uit de mouwen  
De aftrap van het jubileumjaar 
was een groot succes. Een 
bewoonster van de Amerpoort  
in Vinkeveen zei het als 
volgt: “Ontzettend leuk dat 
GroenWest ons helpt tuinieren, 
schoonmaken en verven. Het 
ziet er netter en mooier uit.”

21 September  
Open Huis ‘Beleef de 
wereld van GroenWest’ 
We openden onze deuren 
voor een feestelijk Open Huis. 
Bezoekers konden het Pop-Up 
musuem bewonderen, een 
kijken nemen in de wereld van 
nieuwbouw en zien hoe we ons 
inzetten voor duurzaamheid.

Augustus  
Eropuit naar de 
dierentuin 
In de voorjaarseditie van 
het bewonersblad konden 
huurders een jubileumpuzzel 
invullen. Met twintig winnaars 
gingen we naar Ouwehands 
Dierenpark in Rhenen. Eén 
van de winnaars vertelde 
enthousiast: “Het voelde als 
een feestje!”

Vanaf mei  
GroenWest Babbelbus 
op tournee  
We toerden door het 
werkgebied op zoek naar 
leuke ontmoetingen en mooie 
verhalen. GroenWest zette 
op verschillende plaatsen een 
tent op en stond met een kop 
koffie, thee en chocolade 
klaar om met huurders een 
babbeltje te maken.

Vanaf november  
Pop-Up museum on tour  
Gaat u mee op reis door de tijd? 
Ons Pop-Up museum brengt 
volkshuisvesting en 100 jaar 
GroenWest in beeld. Binnenkort 
bij u in de buurt!

November  
Winterklaar met de 
tuinklusbus
Een nette tuin, een prettige 
woonomgeving. Wij maakten 
samen met de buurt een aantal 
tuinen winterklaar!

Vanaf oktober 
Op de koffie 
Zo’n 25 huurders huren al vijftig 
of zestig jaar bij ons. Dat is wel 
een felicitatie waard! Daarom 
gaan wij bij hen op de koffie.

Maart 2020 
Feestelijke afsluiting 
jubileumjaar
Wat we gaan doen, houden 
we nog even voor ons.

November - Maart  
Bingoavonden 
We gaan bij verschillende 
buurthuizen in ons werkgebied 
langs om een potje bingo te 
spelen met mooie prijzen. 
Speelt u mee? Bingo!

November  
Een bijzonder cadeau 
Wie jarig is trakteert! We deelden 
ledlampen uit aan alle huurders. 

Maart 2020  
Wat een verhaal!
De verhalen van huurders 
over hun leven en hun thuis 
bundelen we tot een prachtig 
jubileumboek. Een mooi 
eerbetoon aan onze huurders.

Vanaf september  
Huurder in het zonnetje 
Betrokken huurders die een 
eenzame buurman helpen of bij 
de buurvrouw op bezoek gaan. 
Deze bijzondere huurders zetten 
we in het zonnetje.

2020

2020


